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‘SAMEN’ 

 
De laatste maand van 2022 is inmiddels bijna aangebroken. 
December is een drukke maar zeker ook gezellige maand. De 
komende tijd week werken de kinderen op Lindenhage toe 
naar de viering van het Sinterklaasfeest en daarna beginnen 
de voorbereidingen voor de Kerstviering. Vieren is op onze 
basisschool iets dat je samen doet. Het samen vieren van 
feesten maakt dat kinderen verbinding met elkaar aangaan 
en elkaar leren waarderen om wie ze zijn. Maar samen kan 
ook ingewikkeld zijn; er liggen namelijk tal van vaardigheden 
aan ten grondslag. Om samen te kunnen werken, spelen en 
vieren is het belangrijk dat je op je beurt kun wachten, dat je verschillen leert waarderen, actief kunt 
luisteren naar mensen (ook als je het niet met ze eens bent!) en overeenkomsten benadrukt. Dit zijn 
maar een aantal vaardigheden die belangrijk zijn als we dingen samen doen. In werkelijkheid zijn er nog 
veel meer vaardigheden die belangrijk zijn. Op school werken we actief aan het vormen van deze 
vaardigheden aan de hand van de zeven gewoonten van Covey.  
 
Gelukkig gaat ‘samen’ hierdoor meestal goed maar samen kan ook ingewikkeld zijn. Het tegenstrijdige is 
dat we de vaardigheden om samen te werken, spelen en vieren juist het hardste nodig hebben als het 
niet lekker loopt. Juist dan is het belangrijk geduldig te zijn en een open en benaderbare houding te 
bewaren. Laten we de komende maand, maar zeker ook de komende jaren, als ouders en school de 
handen ineenslaan om het beste uit alle kinderen te halen. Ook op de momenten dat dit het hardste 
nodig is! 
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Sinterklaas 
Op maandag 5 december verwelkomen wij Sinterklaas en zijn Pieten op 
Lindenhage. De Pieten heten de kinderen aanstaande maandag van harte 
welkom op de pleinen rondom ons gebouw. Om 08.30 uur gaan de kinderen 
samen met de Pieten naar het groepslokaal waar de dag wordt geopend. De 
kinderen in de groepen 1 tot en met 5 brengen een bezoek aan Sinterklaas in het 
speellokaal. Vanaf groep 6 hebben de kinderen een gezellige dag met surprises 
en gedichten. Natuurlijk heeft Sinterklaas ook even tijd om in deze groepen langs 
te komen. We maken er samen een feestelijke en gezellige dag van!  
 
 

Actie voedselbank 
Net als voorgaande jaren zullen we ook dit jaar weer deelnemen aan de actie voor de 
voedselbank. Voorgaande jaren vond de inzameling rondom kerst plaats. Dit jaar zal 
dat rondom Sinterklaas zijn. Op 24 november wordt er op Lindenhage voor iedere 
groep een krat bezorgd. Uw zoon/dochter mag voor deze actie houdbare 
voedingsmiddelen meenemen en in de hiervoor bestemde kratten doen. Voor alle 
duidelijkheid is het goed te benoemen dat het gaat om lang houdbare producenten 
die u al in huis heeft. U hoeft dus niet speciaal een boodschap te doen. Uiteraard 
mag dit wel.  Op 8 december worden alle kratten opgehaald. Hopelijk wordt het weer 
zo'n groot succes en kunnen we vele mensen een groot plezier doen! In de volgende 
nieuwsbrief kunt u lezen hoe de actie is verlopen. 
 

 
 
Kerstviering 2022 
Traditiegetrouw is er ook dit jaar weer kerstfeest op school. Wij nodigen alle leerlingen op woensdag 21 december 
uit voor een buffet in hun eigen groep. Het buffet is voor alle  leerlingen van 17.15 uur tot 18.45 uur. Voor ouders, 
verzorgers die hun kinderen komen ophalen is er een ‘warm onthaal’, dus kom allemaal gezellig de kerstsfeer 
proeven! Ook nodigen we deze avond onze overburen van De Hagendel weer uit voor een kopje koffie met iets 
lekkers.  
 
Wilt u uw kind(eren) op maandag 19 of dinsdag 20 december het volgende meegeven (in een tas en voorzien van 
naam en groep): 
 
- een paar waxinelichtjes + een glazen potje  

- een bord  
- bestek (mes, vork, lepeltje)  
- een beker 
 
Bij alle groepen komt een intekenlijst te hangen waarop aangegeven kan worden wat uw zoon / dochter meebrengt. 
Mocht uw kind een allergie hebben, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om voor een vervangende maaltijd te zorgen. 
Uit ervaring weten we dat er veel lekkers meegegeven wordt, dus vragen wij u niet teveel te maken (6 à 10 stuks). Elk 
klasgenootje brengt iets mee en dat allemaal samen maakt dat het gauw teveel is.  

 
 
 



  

 

 
Op vrijdag 23 december voeren de leerkrachten het kerstspel  ‘De nacht 
van koning Bas’ op voor alle leerlingen en ouders, verzorgers. Om 09.00 
uur voor alle leerlingen en ouders, verzorgers waarvan de achternaam 
met A t/m L begint.  De deur van de hoofdingang is open vanaf 08.50 
uur. Let op: De schooltijd is voor deze groep van 09.00 uur -10.00 uur. 
Om 10.15 uur start de voorstelling voor alle leerlingen en ouders, 
verzorgers waarvan de achternaam met K t/m Z begint. De ingang van 
de groepen 4 en 7 (ringbaan zijde) is open vanaf 10.05 uur. De schooltijd 
is voor deze groep van 10.15 uur - 11.15 uur.  
 
Bezoekers voor de tweede voorstelling wachten buiten totdat de 
andere groep het gebouw heeft verlaten. Wij verzoeken ouders, 
verzorgers met klem om zich aan de indeling te houden. Het is niet 
verantwoord als er tijdens één van de voorstellingen teveel mensen in 
de school zitten, waardoor de veiligheid in het geding komt. Wij willen er samen graag een sfeervolle viering van 
maken.  Als het kerstspel is afgelopen begint de kerstvakantie die duurt t/m vrijdag 6 januari 2023. Na afloop van elke 
kerstviering zullen we bekend maken hoeveel geld er is opgehaald namens de kinderen van Lindenhage voor het 
goede doel: ‘Lindenhage in actie voor een speelterras’. 
 
 

Goede doel kerstperiode 2022 
Jaarlijks staat tijdens de kerstperiode een goed doel centraal op onze school.  
Dit jaar is ons goede doel ‘Lindenhage in actie voor een speelterras’ voor de kinderafdeling van ziekenhuis Rijnstate. 
Wij dragen bij aan de realisatie van een buitenspeelterras voor de kinderen die langdurig op de kinderafdeling 
verblijven. Om geld in te zamelen organiseren we op dinsdag 20 december tussen 14.15 uur en 15.15 uur een 
kerstmarkt in ons gebouw. De kerstmarkt wordt georganiseerd door de kinderen van de groepen 3 tot en met 8. De 
groepen 1-2 laten zich van hun sportieve kant zien met een sponsorloop. Nadere informatie volgt op korte termijn.  
 
 
 

Verkeersituatie oversteekpunt Platanenlaan 
Het oversteekpunt op de Platanenlaan blijft aandacht van ons vragen. Wij 
doen nogmaals een verzoek aan alle ouders om tijdens het halen en brengen 
met de auto te denken aan de snelheid en het stoppen voor het zebrapad. We 
hebben de situatie onder de aandacht van de gemeente gebracht en zijn 
vorige week met de verantwoordelijke ambtenaar langs geweest bij het 
oversteekpunt. Zij heeft de besproken punten bij de gemeente onder de 
aandacht gebracht. We blijven de veiligheid onder de aandacht brengen en 
hopen dat u hetzelfde doet.  
 

 
 
 
 
 
 



  

 

Terugblik studiedag 
Op maandag 28 november heeft de tweede 
studiedag van dit schooljaar 
plaatsgevonden. Tijdens deze dag hebben 
we als team verder gebouwd aan het 
vormgeven van een veilig pedagogisch 
klimaat. Binnen de zeven gewoonte van 
The Leader In Me verdiept ons team zich de 
komende tijd in de RESPECT – aanpak van 
Klasse(n)kracht. Mocht u geïnteresseerd 
zijn in deze aanpak dan kunt u hier meer 
informatie vinden.  
 
 

 
Oudervereniging basisschool Lindenhage 
Met trots presenteert de oudervereniging van onze basisschool het 
nieuwe logo dat u hiernaast kunt vinden.  
Het schooljaar is alweer even onderweg. De oudervereniging zal u 
binnenkort met een eigen nieuwsbrief op de hoogte brengen en houden 
van alle activiteiten. 
 

Graag vragen we hier wel alvast uw aandacht voor de vrijwillige 
ouderbijdrage. Op Lindenhage bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage         
€ 40,- per kind per schooljaar. Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage 
worden tal van activiteiten voor de kinderen betaald. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de schoolreis en de Sinterklaas-/ Kerstviering  Ondanks alle stijgende kosten heeft de 
oudervereniging ervoor gekozen de bijdrage vooralsnog niet te verhogen. Uiteraard blijft dit alleen wanneer 
zoveel mogelijk ouders de bijdrage voldoen.  
Wanneer de inkomsten achterblijven, zijn wij helaas genoodzaakt om komende jaren de bijdrage te 
verhogen. Hopelijk is dat niet nodig en kunnen wij de kinderen weer op verschillende momenten verrassen! 
 
Op korte termijn ontvangt u daarom via Social Schools een verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te 
voldoen. Vanaf dit jaar hebben wij ervoor gekozen om de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage voor u 
gemakkelijker te maken en mee te gaan met de moderne tijd. U hoeft slechts op de ‘link’ te klikken en kunt 
er dan voor kiezen om direct naar uw eigen bankomgeving te gaan.  Indien uw kind in groep 1 t/m 7 zit 
bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 40,- per kind. Dit is inclusief de bijdrage voor het jaarlijkse 
schoolreisje. Groep 8 gaat niet mee op schoolreisje. Zij hebben een aangepast afscheidsprogramma, zoals 
het eindfeest. Voor hen geldt een bijdrage van € 20,- per kind.  
 

Samen bezorgen we alle kinderen een fantastisch schooljaar! 
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Oproep werkgroep luizenpluizen 

Iedere woensdag na een vakantie worden de kinderen van onze school gecontroleerd op de aanwezigheid 

van luizen. Dit wordt gedaan door een groep hulpouders. We zijn blij met en dankbaar voor deze hulp.  

De werkgroep luizenpluizen is op zoek naar ouders die tijd en zin hebben om deze werkgroep te komen 

versterken. Heeft u tijd en zin om iedere woensdag na de vakantie een uur te helpen met luizenpluizen dan 

kunt u dit aangeven bij Mirjam Klapwijk (mirjam.klapwijk@Liemersnovum.nl) 

 

 
Paarse vrijdag 
Op vrijdag 9 december is het Paarse vrijdag. Als basisschool vinden wij 

het belangrijk dat iedereen zichzelf mag en kan zijn binnen onze veilige 

leer- en leefomgeving. Op deze dag hebben we daar extra aandacht voor. 

In en rondom ons gebouw is de regenboogvlag te herkennen deze dag en 

in de groepen is er op een eigen manier aandacht voor.  

 

 

Terugblik leiderschapsochtend 

Op maandag 21 november vond de eerste leiderschapsdag van dit 

schooljaar plaats. Het was voor alle ouders, verzorgers mogelijk een 

kijkje te nemen op Lindenhage. Na de centrale opening door de 

kinderen van het Light House Team hebben de ouders, verzorgers 

een workshop in één van de groepen gevolgd. Centraal stond hierbij 

gewoonte 1; Wees proactief. Ouders maakten tijdens de workshop 

bijvoorbeeld kennis met de cirkel van invloed en cirkel van 

betrokkenheid. Maar ook met het gebruiken van de pauzeknop bij 

gedrag. Hiermee leren we kinderen eerst na te denken voordat ze 

reageren. We kijken terug op een geslaagde ochtend. In juni vindt de 

tweede leiderschapsdag plaats. U bent van harte welkom aan deze 

dag deel te nemen. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging via Social 

schools van ons.  

 

 

Instroomgroep 

Vanaf januari 2023 start op onze school een twintigste groep; de instroomgroep. In deze groep stromen alle 

leerlingen in die tussen januari 2023 en juni 2023 starten op Lindenhage. De instroomgroep is een bewuste keuze op 

onze school. Door een extra groep te creëren zorgen we ervoor dat we onze kinderen de aandacht kunnen geven die 

zij verdienen. De instroomgroep zal gedraaid worden door twee collega’s: Kim Delleman en Babette Gerritsen. Kim is 

een bekend gezicht op Lindenhage. Zij is werkzaam in groep 4B op donderdag en vrijdag. Ze zal daarnaast op 

maandag gaan werken in de instroomgroep. Verder zijn wij blij Babette Gerritsen in ons team te verwelkomen. Zij 

stelt zich graag aan u voor: 
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Mijn naam is Babette, 23 jaar en vanaf januari mag ik de instroomgroep komen 

draaien. Ik ben deze maand al werkzaam als invaller in groep 6 op Het Kofschip. In 2021 

heb ik mijn diploma gehaald aan de Marnix Academie, daarna heb ik een paar maanden 

voor PON gewerkt. In die periode heb ik voor groep 4 gestaan. Vervolgens ben ik 

verhuisd naar Amsterdam voor school en heb ik daar ruim één jaar gewoond met mijn 

vriend. Nu komen we weer terug deze kant op, om hier ons leven op te bouwen en 

lekker te gaan werken. Ik kijk ernaar uit om te beginnen binnen jullie school!  
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